
TIKSLAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS: 
europadėklų vertinimo kortelės sukurtos 
tam, kad visoms šalims, besikeičiančioms 
europadėklais, būtų lengviau atpažinti 
tinkamus / legalius europadėklus ir įvertinti 
jų minimalius kokybės reikalavimus, kad 
būtų galima keistis jais arba išimti iš  
apyvartos perdirbti arba taisyti.

DĖL ATSAKOMYBĖS NEPRISIĖMIMO:  
jokiu būdu „ECR Baltic“ negali būti 
traukiama atsakomybėn pagal bet kokį 
trečiųjų asmenų ieškinį, iškeltą dėl Baltijos 
šalių europadėklų vertinimo kortelių 
tinkamo arba netinkamo naudojimo. 
Kortelės sukurtos remiantis UIC435 stan-
dartu ir EPAL rekomendacijomis, dažniausiai 
pripažįstamais padėklų defektais, vietine ir 
tarptautine patirtimi ir „ECR Baltic“ padėklų 
darbo grupės, kurioje tolygiai buvo 
atstovaujamas mažmeninės prekybos 
sektorius ir jo tiekėjai Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, žiniomis.

Ačiū tiems, kurie prisidėjo prie Baltijos šalių 
europadėklų vertinimo kortelių rengimo, 
ypač „ECR Baltic“ padėklų darbo grupės 
nariams, „ECR Poland“ ir EPAL 
Nacionaliniam komitetui Baltijos
šalyse (sertifikuotų europadėklų gamintojų ir 
remonto įmonių asociacija).

Sertifikuotų gamintojų sąrašas 
(2012-03-01): UAB „Alsena“, UAB 
„Babruna“, UAB „Julisa“, UAB „Kronus“, 
UAB „Latpal Paletten“, UAB „Paletes“, UAB 
„Ramundas GM“, UAB „RDN“, UAB
„VIGIDAS PACK“;
Sertifikuotų remonto įmonių sąrašas 
(2012-03-01): SIA „Kronus“, „Metrosystem“, 
OÜ, UAB Padėklų centras, 
UAB „Pallet Logistic“;

Atnaujinamą sertifikuotų 
europadėklų gamintojų ir 
remonto įmonių sąrašą galite 
rasti tinklapiuose www.epal.eu 
arba www.europallets.lt.

SUSISIEKITE SU MUMIS:
EPAL NK Baltijos šalyse.
Tel. +370 616 88 011
El. paštas info@europallets.lt

ECR Baltic
Brivibas iela 149 (8 aukštas),  
LV-1012 Ryga
Mob. +371 26546645      
Faks. +371 67885461
El. paštas info@ecr-baltic.org
SKYPE  ecr.baltic
http://www.ecr-baltic.org

„ECR Baltic“ – organizacija,  
besirūpinanti veiksmingo 
atsako į vartotojų poreikius 
iniciatyva Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje. „ECR Baltic“ – 
organizacija, kur 
bendradarbiauja 
mažmenininkas ir gamintojas, 
kurios misija – „geriau, 
greičiau ir mažesnėmis 
sąnaudomis tenkinti vartotojų 
poreikius“. Tai yra nesiekianti 
pelno 
organizacija, kurios tikslas - 
padėti mažmenininkams ir 
gamintojams FMCG sektoriuje 
valdyti tiekimo grandinės 
efektyvumą ir užtikrinti verslo 
ir vartotojiškos vertės augimą.“

Sponsor:

Nacionalinis komitetas 
Baltijos šalyse

Baltijos šalių EUR padėklų vertinimo
kortelės (Lietuva, Latvija, Estija)



EUR padėklas (800x1200 mm)

EUR6 padėklas (800x600 mm)

EUR2 padėklas (1200x1000 mm)

EUR3 padėklas (1000x1200 mm)

PADĖKLŲ VERTINIMO KORTELĖ:    
EUR padėklų tipai BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

Visiems EUR (EUR1), EUR2, EUR3, EUR6 padėklams taikomi tie 
patys vertinimo kriterijai, pateikti padėklų vertinimo kortelėse.

Naujas EUR6 padėklo tipas 
- atliekami testai

EUR padėklų kaladėlės gali būti gaminamos iš medžio masyvo arba smulkintos medienos.

Nacionalinis komitetas 
Baltijos šalyse

EUR padėklų tipai skiriasi išmatavimais ir konstrucija, tačiau jie visi 
yra gaminami pagal UIC 435 standartą laikantis griežtų reikalavimų.



PADĖKLŲ VERTINIMO KORTELĖ:    

EUR padėklas

Tinkamų EUR padėklų ypatybės BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

Viduriniosios kaladėlės
žymėjimo pavyzdžiai: 

EUR EPAL padėklas EUR padėklas CD (Čekija) EUR padėklas MAV (Vengrija)

EUR1 padėklų išmatavimai

Išorinė pakloto lentelė
Centrinė pakloto  lentelė
Tarpinė pakloto lentelė

Skersinė lentelė
Apatinė kraštinė lentelė

Apatinė vidurinė lentelė
Išorinė kaladėlė
Vidinė kaladėlė

2

2

1

3

1
2

6
3

1200 (+3/-0)
1200 (+3/-0)
1200 (+3/-0)
800 (+3/-0)

1200 (+3/-0)
1200 (+3/-0) 
145 (+5/-3)
145 (+5/-3)

Elementų 
skaičiusNr. Elementas

Išmatavimai esant 22% drėgmei (tolerancija +/-mm)
 Ilgis

22 (+2/-0)
22 (+2/-0)
22 (+2/-0)
22 (+3/-0)
22 (+2/-0)
22 (+2/-0)
78 (+2/-0)
78 (+1/-1)

 Aukštis

100 (+3/-3)

145 (+5/-3)
145 (+5/-3)

145 (+5/-3)

145 (+5/-3)
100 (+3/-3)

100 (+3/-3)
145 (+5/-3)

 Plotis

Visi išmatavimai pateikti milimetrais, remiantis UIC 435 standartu.
EUR padėklų kaladėlės gali būti gaminamos iš medžio masyvo arba smulkintos medienos.
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000-0-00
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EUR padėklų žymėjimai (Geležinkelių licenсija)

Austrija

Danija

Norvegija

Švedija

Vengrija

Suomija

Kroatija

Čekija

Šalis

EUR padėklų žymėjimai (EPAL licenсija)

Šalis

Šveicarija

Italija

Belgija

Prancūzija

Slovėnija

Jungtinė
Karalystė

Airija

Ispanija

Vokietija

Portugalija

EPAL žymėjimai
Kairioji kaladėlė Vidinė kaladėlė

Licencijos
pradžios data

Kontrolinė kabė ant naujų 
padėklų vidinės kaladėlės

Nuo 09/2000

Nuo 02/1999

Nuo 10/2005

Nuo 10/1999

Nuo 01/2005

Nuo 01/2005

Nuo 01/2001

Nuo 01/1994

Nuo 01/2007

Nuo 01/2009

Nuo 06/2006

1

2
3

56
8

4

7

EUR padėklas yra registruota prekė, saugoma pagal pramoninės ir intelektinės 
nuosavybės teises. Reikalavimus EUR padėklams nustato UIC 435 standartas.

EUR padėklų specifinės ypatybės:
- tikslūs padėklų ir jų elementų išmatavimai
- EUR logotipas ovale ant dešiniosios kaladėlės
- geležinkelio arba ovalo formos EPAL ženklas ant kairiosios kaladėlės
- raidinis-skaitmeninis žymėjimas ant viduriniosios kaladėlės pagal šį pavyzdį: LLL-M-MM 
(licensijos numeris, gamybos metai ir mėnuo)
- fitosanitarinių priemonių standarto ISPM-15 ženklinimas  (privalomas visiems padėklams, 
pagamintiems po 2010.01.01)
- kontrolinė kabė (privaloma naujiems padėklams)
- remonto vinis, jei padėklas remontuotas
- lygiai nupjauti visi keturi kampai per visą padėklo aukštį
- naujo EUR padėklo drėgnumas negali viršyti 22%.
- visi EUR EPAL padėklai, pagaminti po 2010.01.01 apdorojami pagal ISPM15 standarto 
reikalavimus. Jie turi būti džiovinami kamerose.

Kiti padėklai su EPAL/DB žymėjimais: Austrija – A, Bulgarija – B, Baltarusija – BY ir GUS, Danija – DK, Estija - EE, Graikija 
– GR, Olandija – NL, Vengrija – H, Latvija – LV, Rumujija – RO, Rusija – RUS, Slovakija – SK, Turkija – TR, Ukraina – UA.  

EUR padėklai gali turėti ir kitokius žymėjimus. Galiojantį sąrašą galima rasti internetiniame puslapyje www.epal-pallets.org

Geležinkelio žymėjimas
(kairioji arba vidurinioji kaladėlė)

Kontrolinė kabė ant naujų 
padėklų vidinės kaladėlės

Legal status as of 2012.02.01

1
2
3
4
5
6
7
8

Nacionalinis komitetas 
Baltijos šalyse

000-0-00
Taip!LTLietuva

Taip!PL

000-0-00
Lenkija Nuo 05/2004
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PADĖKLŲ VERTINIMO KORTELĖ:
Neleistini defektai BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

Neišfrezuoti apatinių
lentelių viršutiniai kraštai.

2 8

3 9

Skilusios kaladėlės,
kai yra matomos vinys.

4

5

6

Skilusi lentelė, kai yra matomos
2 ar daugiau vinių.

Supuvusi mediena arba pelėsiai. Tokie
padėklai turėtų būti perdirbami.

Nelicencijuotos vinys arba
netaisyklingas vinių sukalimas.

Neleidžiama naudoti padėklų su 
nuskilusiomis išorinėmis lentelėmis, jei 

skilimo gylis yra didesnis, nei 2cm ir  matosi 
daugiau nei 1 vinis.

 Neteisingas žymėjimas
ant kaladėlių.

Prasta bendra padėklo būklė:                      
 - užterštumas (pvz. tepalais, riebalais, cementu)                                                                

- neleistinų elementų – lentelių, vinių – naudojimas                                                            
- netinkamas elementų pozicionavimas, pvz.  kaladėlė 

persikėlė lentų atžvilgiu.

!Padėklai su neleistinais defektais turi būti remontuojami (jei įmanoma), arba perdirbami!

Neleidžiamos užapvalėjusios ar nuskilusios 
skersinės lentelės (vidinės, šoninės).

Nacionalinis komitetas 
Baltijos šalyse



PADĖKLŲ VERTINIMO KORTELĖ:
Leidžiami defektai BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

1

2

Dėl natūralaus medienos senėjimo proceso 
papilkėjusi padėklo spalva neturi įtakos 

padėklo kokybei. 

Visus leidžiamos spalvos pavyzdžius rasite 
Priede 1.

Padėklus su įskilusiomis lentelėmis leidžiama 
naudoti, jei įskilimo kraštai nėra atsiskyrę 

vienas nuo kito (viršutinės lentelės įskilimas 
negali būti ilgesnis, nei po ja esančios 
palaikančios skersinės lentelės plotis).

Leidžiama naudoti 
padėklus su nežymiai 
suapvalėjusiu vienu 
lentelės kraštu, be 

žievės, kaip parodyta 
paveikslėlyje.

Leidžiama naudoti 
padėklus su 

pažeistais arba 
neatpažįstamais 
žymėjimais, jei 

kaladėlė kitoje pusėje 
yra tinkamai 
pažymėta.

Suremontuoti 
padėklai gali būti 
naudojami, kai 

remontas yra pat-
virtintas remonto 

vinimi. Procese nau-
dojami mediniai 

elementai turi būti 
nauji ir apdoroti pagal 
fitosanitarinius stan-

dartus.

6

7

8

3

4
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Pakeista vidurinioji kaladėlė neturi jokių kitų 
žymėjimų, tik remonto vinį.  Pakeista dešinioji 
kaladėlė yra pažymėta ženklu “EUR su tašku”, 

pakeista kairioji kaladėlė pažymėta ženklu 
“EPAL su tašku” (galioja ir kitiems, ne EPAL 

padėklams, pvz. CD, MAV, ÖBB).

Leidžiama naudoti padėklus su įskilusiomis 
kaladėlėmis, jei jose nesimato vinių.

Leidžiama naudoti padėklus su įskilusia
skersine lentele (vidine, šonine), jei visas 

skersinės lentelės paviršius
remiasi į kaladėles po ja.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Nacionalinis komitetas 
Baltijos šalyse



PADĖKLŲ VERTINIMO KORTELĖ:
Leidžiami defektai: Priedas 1 BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
Leidžiama Neleidžiama

Nacionalinis komitetas 
Baltijos šalyse
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